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Vi på CEMUS utbildning vid Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD UPPSALA, vill välkomna 

dig till vår kreativa och utmanande utbildning som kopplar till några av samtidens mest 

brinnande frågor! Vår förhoppning är att du kommer att uppleva din studietid här som 

spännande, utvecklande och inspirerande. Ämnesområdet hållbar utveckling har de senaste åren 

växt med en mängd olika kurser och program på olika studieorter i Sverige. Med vår tjugoåriga 

erfarenhet av utbildning för hållbar utveckling och Uppsalas två universitets breda kompetens 

inom området, är vårt mål att ge kunskap och praktiska färdigheter som behövs för att uppnå en 

värld som är både önskvärd, hållbar och rättvis. 

 

Kursen syftar till att ge dig som student en bred orientering och introduktion till den komplexa 

miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblematiken och en inledande förståelse av hur en hållbar 

framtid kan komma se ut. Frågor som kursen behandlar är klimat- och samhällsförändringar, 

minskande tillgångar på energi, hållbara städer, globalisering, uppror och revolution, 

internationella konflikter, perspektiv på globala maktstrukturer och rättvisa, ekosystemtjänster, 

livsstil, konsumtion, finanskriser och mycket mer. Kursen kommer dock inte enbart att fokusera 

på världens många problem, utan vi har även valt att undersöka människans förhållningssätt till 

naturen ur mer filosofiska perspektiv samt inkluderat föreläsningar som visar på olika initiativ till 

hållbara lösningar, förändringsmöjligheter och olika sätt att arbeta med frågorna som tas upp på 

kursen.  Ni som studenter kommer dessutom genom era gruppdiskussioner och individuella 

slutarbete ges möjlighet att diskutera och reflektera om hur att bäst lösa vår samtids största 

utmaningar. 

 

 

 

Karin Östman Modig 

Kursansvarig koordinator   

CEMUS – CSD UPPSALA 

 

 

Kontaktinformation: 

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande kursen! 

 

E-postadress: 

mndistans@csduppsala.uu.se 

 

Kurshemsida: 

http://cemusstudent.se/mn-distans/ 

 

 

mailto:mndistans@csduppsala.uu.se
http://cemusstudent.se/mn-distans/
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Kursinformation och examination 
 

Kursen går på distans under hela vårterminen och omfattar totalt 7,5 högskolepoäng vilket 

motsvarar 5 veckors heltidsstudier på A-nivå. Kursens studietempo är på 25 % vilket innebär 10 

studietimmar per vecka under hela terminen. Kursen består av föreläsningar, dokumentärer och 

artiklar på internet, egen läsning av kursböcker, gruppdiskussioner (via internet eller valfri fysisk 

plats), kortare individuella reflekterande skrivuppgifter, två helgträffar i Uppsala samt individuellt 

slutarbete (i textform).  Dessa huvuddelar utgör de resurser och verktyg ni har i er personliga 

lärandeprocess för att uppnå kursens lärandemål. Kursplanen som styr hur kursen utformas 

ställer upp följande mål.  

 

Efter avslutad kurs ska du som student kunna: 

 redogöra för och diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling; 

 uppvisa grundläggande kunskaper om orsakerna till och möjliga lösningar på ett antal 

hållbarhetsproblem; 

 uppvisa förmåga att reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken; 

 relatera ditt akademiska specialområde eller dina yrkesval till hållbarhetsproblematiken. 

 

Läs hela kursplanen här: 

http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=null&amne=ÖNT01&k

urs=1MV001 

 

Att studera miljö-, utvecklings- och hållbarhetsfrågorna bygger till mycket på personligt intresse, 

engagemang och eget ansvar, speciellt när kursen går på distans. Vår förhoppning är att kursen 

ska ge dig som student en god förståelse av dagens många problem och utmaningar, samtidigt 

som vi hoppas inspirera till nya och kreativa perspektiv på hur vi kan börja lösa dessa problem. 

 

Vad du behöver göra för att få godkänt på kursen 

För att bli godkänd G (utifrån betygsskalan underkänd U eller godkänd G) på kursen krävs 

följande: 

 

1. Närvaro och aktivt deltagande på de två obligatoriska helgträffarna (26 januari och 1 juni; 

med den 2 juni som reservdag). Har du en god anledning till frånvaro på dessa helgträffar 

får du istället göra kompletteringsuppgifter som kompensation för din frånvaro. Dessa 

uppgifter publiceras på kurshemsidan efter respektive helgträff. 

 

2. Ta del av obligatoriska video- och audioklipp på internet, det vill säga aktivt titta och 

lyssna på föreläsningarna enligt schema på kurshemsidan. Eftersom föreläsningarna finns 

http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=null&amne=ÖNT01&kurs=1MV001
http://www.selma.uu.se/publik/main?AF=0200&funktion=kplan&fakultet=null&amne=ÖNT01&kurs=1MV001
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upplagda på internet så väljer du själv när du tittar på dem, men du måste hålla dig inom 

de utsatta tidsramarna för varje kursblock. 

 

3. Inlämning av fyra diskussionsanteckningar/protokoll från era obligatoriska 

gruppdiskussioner över Skype (ladda ner på: www.skype.se) eller valfri fysisk plats samt 

individuella reflektioner och referat från kursblocken. Diskussionsfrågor och instruktioner 

läggs upp på kurshemsidan till respektive avslutning av varje kursblock (den sista veckan i 

varje kursblock, detta gäller inte kursblock 5 som helt ägnas åt individuellt slutarbete). 

 

4. Genomförande av ett individuellt slutarbete samt presentation av arbetet inför 

kurskamraterna under den avslutande helgträffen 1 juni (reservdag 2 juni). Slutarbetet 

ska sammanställas som en text innehållande minst 2500 och max 3500 ord (ca 5-7 sidor) 

exklusive källförteckning samt eventuell innehållsförteckning och försättsblad (12 

punkter, 1,5 radavstånd). Mer utförliga instruktioner till slutarbetet hittar ni på kursens 

hemsida.  

 

Första helgträffen lördag 26 januari kl. 10:15-15:00 

Plats: Norrlandssalen nr. II i Geocentrum. Geocentrum ligger på Villavägen 16 i Uppsala. Vi 

inleder dagen 10.15 med en allmän kursintroduktion där ni får veta all praktisk information om 

kursen och får möjlighet att lära känna varandra. Här delar vi också in er i diskussionsgrupper 

som ni tillhör under resten av terminen. Vi äter lunch ca kl. 12:00-13:15, ta med egen lunch 

(mikro finns, men ingen vanlig spis; längre ner på Villavägen finns det en ICA-affär där ni kan köpa 

lunch om ni inte tar med er). Efter lunch får ni lyssna till en föreläsning av Emma Petersson, före 

detta anställd på CEMUS och nu sakkunnig i energifrågor på Sveriges naturskyddsförening. Till sist 

rundar vi av dagen med frågor om kursen och andra funderingar ni har.  

 

Kursblock 1-4: Video och artiklar på nätet, egen läsning av kursböcker, 

gruppdiskussioner och inlämning av diskussionsanteckningar samt individuella referat 

Kursens fem block är uppdelade i treveckorsperioder (med undantag för block 4 som är fyra 

veckor och block 5 som är sex veckor, block 5 ägnas helt åt det individuella skiftliga slutarbetet):  

 

 Första veckorna i respektive kursblock (block 1-4) ägnas åt att ta del av kursmaterialet: 

föreläsningar och artiklar på nätet och kurslitteratur 

  Sista veckan i respektive kursblock (block 1-4) ägnas åt både kursmaterial (fast mindre 

material än de första veckorna i samma block) och att gruppvis diskutera ett antal 

diskussionsfrågor formulerade utifrån kursblockets teman, litteratur och föreläsningar. 

Utöver gruppdiskussionerna i sig får ni även i uppgift att före diskussionen individuellt 

reflektera över kursmomentet i text. På en sida sammanfattar ni era egna tankar och 

reflektioner kring det aktuella kursblocket samt vilka föreläsningar och vilken litteratur ni 

http://www.skype.se/
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funnit mest intressant och varför. Efter gruppdiskussionen ska ni sammanfatta 

diskussionen i en ny text på en sida. I den texten ska ni också reflektera över vad ni lärt er 

under det aktuella kursmomentet samt ha en chans att revidera och anknyta till den 

första reflekterande texten.  

Diskussionsfrågor och instruktioner till detta läggs upp på kursens hemsida i början av 

den sista veckan i varje kursblock (block 1-4). Gruppindelning kommer att göras under 

den första helgträffen i januari. De som inte kan närvara då delar kursledningen in i 

slumpmässigt utvalda grupper. 

 

Syftet med gruppdiskussionerna, som kommer att utgå utifrån det aktuella kursblockets mest 

centrala frågor, är att knyta ihop föreläsningarna med er egen läsning av litteraturen samt era 

egna tankar och funderingar. Ert uppdrag kommer med andra ord vara att i diskussionerna skapa 

och försöka se kopplingarna emellan de olika kurskomponenterna och reflektera över er egen roll 

i dagens hållbarhetsproblematik. 

 

Avslutande individuellt (skriftligt) slutarbete samt information om helgträffen lördagen 

den 1 juni (och 2 juni vid behov) 

Den text- och presentationsmässigt största delen av examinationen på kursen kommer att vara 

ert individuella slutarbete. Ni väljer själva i samråd med kursledningen vad ni vill skriva om. 

Slutarbetets inriktning ska förstås tydligt anknyta till kursens mål samt kursens många ämnen, 

teman och frågor, och vi ser gärna att fokus ligger på hur att kreativt ta sig an och försöka lösa 

någon av dagens utmaningar. Mer information om slutarbetet, deadlines och den avslutande 

helgträffen publiceras under kursens gång ut på kursens hemsida.  

 

Litteratur 

 

Litteraturen är en central del av lärandeprocessen på kursen, dels för att den ger möjlighet till 

fördjupning i olika ämnen som kursen behandlar och framför allt att den kompletterar delar som 

föreläsningarna inte behandlar. De två utvalda kursböckerna kommer förhoppningsvis att både 

ifrågasätta allmänna uppfattningar om miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblematiken, samt 

inspirera till nya tankar och idéer. 

 

Kursböcker: 

 2052: A Global Forecast for the Next Forty Years, Jorgen Randers, 392 sid. 

 Animate Earth: Science, Intuition, and Gaia, Second Edition, Stephan Harding, 288 sid. 
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Dessa två kursböcker bör införskaffas och de går till exempel att köpa på internetbokhandlar som 

bokus.se. Två referensexemplar av varje bok går att låna och läsas på plats i CEMUS 

studentbibliotek på Villavägen 16 i Uppsala. 

Förutom de två kursböckerna kommer ni att läsa ett antal artiklar som läggs upp på kursens 

hemsida. Vissa artiklar är friviliga att läsa och vissa är obligatoriska. Läshänvisningar och 

deadlines finns på kurshemsidan.  

 

Kursplan för Människan och Naturen 

7.5 högskolepoäng 

Kurskod: 1MV001 

Utbildningsnivå: Grundnivå 

Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G1N  

Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G). 

Inrättad: 2007-03-15 

Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 

Reviderad: 2010-04-28 

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 

Kursplan gäller från: vecka 35, 2010 

Behörighet: Grundläggande behörighet 

Mål: 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna 

 redogöra för och diskutera olika perspektiv på hållbar utveckling; 

 uppvisa grundläggande kunskaper om orsakerna till och möjliga lösningar på ett antal 

hållbarhetsproblem; 

 uppvisa förmåga att reflektera kring sin egen roll i hållbarhetsproblematiken; 

 relatera sitt akademiska specialområde eller sina yrkesval till hållbarhetsproblematiken. 

Innehåll 

En bred orientering i komplexa miljö- och utvecklingsproblem såsom resursförbrukning, 

energiförsörjning, klimatförändringar, vattenbrist, global livsmedelsförsörjning, överkonsumtion 

och fattigdom, hälsa och orättvisor. Olika samhällsaktörers roller samt möjliga lösningar på 

dagens miljö- och utvecklingsproblem, globalt och lokalt. Etiska och filosofiska perspektiv såsom 

människans förhållningssätt till naturen och individens ansvar i samhällsförändringen. 

Undervisning 

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar med uppföljande frågestund och 

gruppdiskussion. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt 
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andra relevanta samhällssektorer. Undervisningen präglas av eftertanke, ifrågasättande och 

aktivt studentdeltagande, där sammanhangen mellan de globala överlevnadsfrågorna och 

kursdeltagarnas ämnesområden belyses. 

Examination 

Löpande examination genom skrivuppgifter och projektarbete. 

 

Mer om CEMUS  

 
Sedan 1 januari 2007 är CEMUS en del av Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD-Uppsala) 

vid Uppsala universitet och SLU Uppsala, med fokus på tvärvetenskapliga miljö- och 

utvecklingsstudier.  

 

CEMUS leds av ett programråd som består av representanter från SLU, Uppsala universitets 

samtliga fakulteter, samt studenter. För den praktiska ledningen av verksamheten ansvarar en 

programdirektör och en ledningsgrupp. CEMUS har 25 anställda, de flesta är studenter som är 

anställda som amanuenser. De utformar och driver CEMUS kurser på grund- och avancerad nivå i 

nära samarbete med välmeriterade lärare och forskare vid Uppsalas två universitet och med 

höga pedagogiska ambitioner. 

 

Utbildning 

CEMUS har sedan starten bedrivit universitetsutbildning med målsättningen att bidra till 

fördjupad kunskap och förståelse för världens överlevnadsfrågor. Detta fordrar nytänkande 

pedagogiska metoder och tvärvetenskapliga angreppssätt. Sedan starten har kurserna därför 

drivits av studenter med stöd av arbetsgrupper bestående av lärare och forskare från Uppsalas 

båda universitet.  

 

CEMUS utgångspunkter och angreppssätt sammanfaller med vad som idag brukar kallas 

’utbildning för hållbar utveckling’. Genom demokratiska, verklighetsbaserade och 

ämnesövergripande arbetsmetoder stimulerar utbildningen till kritiskt tänkande, ansvarstagande 

och engagemang i frågor kring hållbar utveckling. 

Kurserna fungerar som komplement till universitetens specialiserade utbildningar och 

kursutbudet utvecklas kontinuerligt efter den aktuella samhällsdebatten och studenternas 

efterfrågan. Totalt har närmare 3000 grundutbildningsstudenter examinerats från någon av de 

många olika 7,5 - 30 poängs kurser som hittills getts vid CEMUS. 

 

Denna termin ger CEMUS följande kurser: 

Vår 2013 

• Applied Sustainability Science Course Package, 30 ECTS  
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• Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 ECTS 

• Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 ECTS 

• Climate Change Leadership – Power, Politics and Culture, 15 ECTS 

• Sustainable Development - Project Management and Communication, 15 ECTS  

• Hållbar utveckling B, 30 ECTS 

• Människan och naturen (distance course), 7.5 ECTS  

• Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 ECTS 

• Människan och maskinen – perspektiv på teknik, makt och samhälle 7.5 ECTS 

• Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner, 15 ECTS 

 Worldviews and Discourses, a Seminar Series (part of the Master program for Sustainable 

Development – only open to students from the program) , 5 ECTS 

 

Sommar 2013 

 Urban Agriculture – Permaculture and Local Food Systems, 7.5 ECTS 

 

CEMUS FORUM 

CEMUS utgör också ett forum för studenter, föreningsaktiva, forskare, yrkesverksamma och 

andra med intresse för frågor som rör hållbar utveckling. Här finns utrymme för ett brett 

spektrum av olika sorters möten och verksamheter. Om du vill veta mer om CEMUS forum kan du 

besöka hemsidan: http://csduppsala.se/forum/cemus-forum/ 

 

CEMUS doktorandforum (Cefo) 

Sedan några år har CEMUS också utvecklat ett tvärvetenskapligt doktorandforum, Cefo, för 

Uppsala universitets och SLU:s doktorander. Cefos verksamhet centreras kring 

doktorandseminariet och fokuserar liksom övriga CEMUS på miljö- och utvecklingsfrågor. 

Förutom doktorandseminariet utvecklar och driver Cefo också doktorandkurser, erbjuder 

biträdande handledare, anordnar utrikes studieresor och ger möjligheter för finansiering av 

forskningsresor. Cefo utvecklar också internationella nätverk av doktorander och forskare och 

satsar på att bredda verksamheten med större forskningsprojekt. 

 

CEMUS Rötter   

CEMUS Rötter är CEMUS studentorganisation. Genom att vara med i CEMUS Rötter och 

studierådet – som är CEMUS Rötters styrelse – representerar du studenternas intressen i CEMUS 

olika arbetsgrupper och CSD Uppsalas styrelse. CEMUS Rötter driver och väcker frågor som rör 

CEMUS framtida verksamhet, organiserar seminarier och mycket mer. 

 

Praktisk information   

CEMUS lokaler är öppna mellan 9 och 16.30 måndag-fredag. Vill du använda datorn eller sitta i 

biblioteket under andra tider på dygnet kan du skaffa ett passerkort. Passerkort får man i 

tryckeriet. 

http://www.uu.se/node697?kKod=1MV013&lasar=10/11&typ=1
http://csduppsala.se/forum/cemus-forum/
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I CEMUS bibliotek finner du miljö- och utvecklingsrelaterad litteratur och aktuella tidsskrifter. Här 

kan du också ta en fika och läsa i referensexemplar av kurslitteraturen.  

Du kan använda våra lokaler för öppna möten, konferenser, seminarier, filmvisning, föredrag 

mm. Maila info@csduppsala.uu.se för mer information. 

 

Nyhetsbrev 

Vill du ha senaste nytt i din inbox? Skriv upp dig på utskickslistan för CEMUS nyhetsbrev på: 

www.cemus.uu.se/cemusnewsletter 

 

Mer information om oss hittar du via: www.csduppsala.uu.se/cemus eller www.cemusstudent.se 

 

CEMUS finns också på FACEBOOK och Twitter: 

http://www.facebook.com/cemuscsduppsala 

http://twitter.com/CEMUSCSDUPPSALA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cemus.uu.se/cemusnewsletter
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Karta till Geocentrum samt CEMUS lokaler på Villavägen 16.  

 

Gemensam (öppen) introduktionsföreläsning för alla vårens kurser på CEMUS äger rum den 23 

januari kl. 18:15-20:00. Titel: Walk out, walk on - Communities daring to live the future now! 

Föreläsare: Deborah Frieze Lokal: Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsv. 3H 

 

 


